22.05.2015

מכרז פומבי מס' 13/2015
הארכת מועד
עיריית קריית-אונו מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תואר המשרה:
היקף משרה:
דרוג ומתח דרגות:
כפיפות:

מנהל/ת מחלקת אחזקה.
מלאה.
 39-41בדרוג האקדמאים.
מנהל אגף ש.פ.ע.

תאור תמציתי של תפקיד:
אחריות לביצוע עבודות אחזקה שוטפת של מבני ציבור ומבני חינוך  .מתן מענה בנושא ליקויים ותקינותם של מבני ומתקני
הרשות ובכלל זה תחזוקה של תשתיות כגון דרכים ,כבישים ומדרכות .תכנון האחזקה השוטפת ,השנתית והרב שנתית .קיום
קשר עם מחלקות בינוי ,תשתיות והנדסה בנושאיי בנייה .אחריות על ניהול מחסן העירייה .ניהול צוות עובדים .פיקוח על
עבודות קבלניות .ניהול תקציב אחזקה שוטף ועוד.

תנאי סף לדרישות התפקיד:
השכלה:

בעל/ת תואר אקדמי ממוסד מוכר ע"י המל"ג או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים
בחו"ל .

נסיון מקצועי :

נסיון של שלוש שנים לפחות בתפקיד ניהולי בתחומי התפקיד (כולל ניהול צוות עובדים).
נסיון של שנתיים לפחות בתחום אחזקת מבנים/מוסדות.

כשירות מקצועית :מיומנות טכנית ותפיסה מכנית .קורסים והשתלמויות בתחומי אחזקה – יתרון.
כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית ,יצירתיות וחדשנות ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,ערנות ודריכות ,הבנה
ותפיסה ,כושר למידה ,מרץ ופעלתנות ,שקדנות וחריצות ,יכולת התבטאות בכתב ובע"פ ,יכולת קבלת
החלטות ,כושר ניהול עובדים והנעתם ,כושר עבודה בצוות ,יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תיאום ,פיקוח
ובקרה ,סמכותיות ,נשיאה באחריות ,קיום וטיפוח יחסים בינאישיים.

דרישות ייחודיות :

נסיעות בתפקיד ,יכולת ניידות.

הגשת מועמדות:
טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג באתר האינטרנט של העירייה (כתובת ) www.kono.org.il:או במשרדי אגף משאבי
אנוש בעירייה .את הבקשות בצרוף קורות חיים ,תעודות המעידות על השכלה ,תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף
והמלצות ,יש ל הגיש במעטפה עליה יצויין מס' המכרז ותואר המשרה ולהפקידן באגף משאבי אנוש בעיריית קריית אונו,
בכתובת :רח' יצחק רבין  41קריית אונו.
תאריך אחרון להגשה :יום ראשון 07.06.2015 ,עד שעה .12:00

מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יקבלו זימון טלפוני לראיון  +מייל .
מועד תחילת עבודה  :מיידי .



התפקיד דורש זמינות/כוננות בשבתות וחגים .
המועמד הסופי ידרש להציג תעודה בדבר ר.פ.




ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

ישראל גל
ראש העיר

